
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА 
3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 394 225 

Протокол 

№ 34 
Днес 30.06.2022  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Тихомир Антонов – За кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-156/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно възлагане на услугата „Патронажна грижа +” като услуга от общоикономически интерес 

(УОИИ) по Дейност 1 „Патронажна грижа” за управление на „Домашен социален патронаж” – гр. 

Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 38 и Община Монтана по Дейност 2 „Превенция на COVID в 

социалните услуги държавно делегирана дейност”, по процедура BG05M9OP001-6.004 – 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2. 08-01-164/16.06.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно избор на членове на Обществен съвет към Фонд за подкрепа на местни инициативи. 

3. 08-01-145/16.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Монтана. 

4. 08-01-165/17.06.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно участие  на община Монтана в местно партньорство на територията на Община 

Медковец и Община Монтана, без строителните граници на град Монтана. 

5. 08-01-152/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2021 г. и Одитен доклад № 

0100317621 за заверка на ГФО на община Монтана 

6. 08-01-153/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на списъка за пътуващите от социалните услуги приет, като част от  решението за 

бюджета за 2022 г.- точка 14-1  

7. 08-01-154/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно корекция на списъка за капиталови разходи с източник преходен остатък от 2021 г. приет, като 

част от  решението за бюджета за 2022 г.- точка 10-2  

8. 08-01-162/16.06.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно молба за опрощаване на държавни вземания, в това число задължения към отдел 

„Местни приходи” в Община Монтана 

9. 08-01-163/16.06.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно създаване на наблюдателна комисия във връзка с чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение 

на наказанията и задържането под стража. 

10. 08-01-166/20.06.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно свикване на извънредно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана. 

11. 08-01-157/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Николово, 

община Монтана 

12. 08-01-158/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на строеж  за изграждане на гараж в имот - частна общинска собственост. 

13. 08-01-159/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на строеж в поземлен имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-160/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.15.611 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

15. 08-01-161/15.06.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 



проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.18.521 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който за 

имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за 

жилищно строителство и автокъща“. 

16. Питания 

 

1. 08-01-156/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

възлагане на услугата 

„Патронажна грижа +” 

като услуга от 

общоикономически 

интерес (УОИИ) по 

Дейност 1 „Патронажна 

грижа” за управление на 

„Домашен социален 

патронаж” – гр. 

Монтана, ул. „Ал. 

Батенберг” № 38 и 

Община Монтана по 

Дейност 2 „Превенция 

на COVID в социалните 

услуги държавно 

делегирана дейност”, по 

процедура 

BG05M9OP001-6.004 – 

„ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +”, по 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

Решение 

№ 723 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с решение 

на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Възлага изпълнението на Дейност 1 – „Патронажна грижа – 

предоставяне на мобилни интегрирани здравно–социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора” по Проект 

„Патронажна грижа + в Община Монтана“ по договор BG05M9OP001-

6.002-0149-C01, изтичащ на 30.06.2022 г. и удължаване на срока по 

процедура BG05M9OP001-6.004, като Услуга от общ икономически 

интерес /УОИИ/ за срок от шест месеца с крайна дата 02.01.2023 г. 

включително на Домашен социален патронаж – Монтана – 

Оператор/доставчик на услугата. 

2. За офис на „Патронажна грижа” да бъде предоставено 

помещение в административната сграда, в която се помещава Домашен 

социален патронаж с адрес:  гр. Монтана, ул. ”Княз Александър 

Батенберг” № 38, ет. 2. с осигурено техническо и материално 

оборудване. 

3. Управлението на Дейността „Превенция на COVID в 

социалните услуги - държавно делегирана дейност” да бъде ситуирано в 

403 кабинет на Община Монтана. 

4. На основание чл. 60 от АПК се допуска предварително 

изпълнение на настоящите решения, с оглед защита на обществения 

интерес на гражданите на Република България, в частност жителите на 

Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-164/16.06.2022 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно избор 

на членове на 

Обществен съвет към 

Фонд за подкрепа на 

местни инициативи. 
 

Решение 

№ 724 

На основание т.10 от Правилник за организацията, дейността и 

управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в 

Община Монтана  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Избира Обществен съвет на Фонд за подкрепа на местни 

инициативи в Община Монтана в състав: Камелия *** Ангелова; 

Александрина *** Здравкова; Рашко *** Григоров; Станимир *** 

Стоев;  Юлия *** Андреева; Иванка *** Делева и Параскева *** 

Илиева. 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община 

Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-145/16.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение в Наредбата 

за определянето и 

Решение 

№ 725 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и чл. 86, ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 



администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана. 
 

I. В Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана се 

правят следните изменения и допълнения: 

§1. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За ползване на гробни места с трупо- и урнополагане над 8 

години се заплащат еднократно такси, както следва: 

1. За ползване на единично гробно място до 15 години – 90 

лева; 

2. За ползване на семейни гробни места – таксата по т. 1, 

умножена по броя на гробните места; 

3. Ползването на гробните места се продължава на всеки 15 

години чрез заплащане на таксите по т. 1 и т. 2, за вечни 

времена – петкратно увеличение на таксата по т. 1 и т. 2.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) За урнов гроб се заплаща таксата по ал. 1, т. 1 намалена с 50 

на сто.” 

3. Създава се нова алинея 3: 

„(3) За ползване на урнова ниша от колумбарийна стена за 15 

години – 120 лева.” 

§2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 

„Чл. 66. Таксите се събират от служителите в гробищна 

администрация на Общинско предприятие „Обреден дом” гр. Монтана и 

се внасят ежемесечно в приход на Община Монтана.” 

II. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община 

Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

4. 08-01-165/17.06.2022 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

участие  на община 

Монтана в местно 

партньорство на 

територията на Община 

Медковец и Община 

Монтана, без 

строителните граници 

на град Монтана. 
 

Решение 

№ 726 

На основание чл.21 ал.1 т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.5 от 

ЗЮЛНЦ и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за участие на Община Монтана в реализиране 

на проекта по  проект по подготвителни дейности по процедура № 

BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

програма за развитие на селските райони 2014-2020;  

2. Дава съгласие Община Монтана да участва в местно 

партньорство на територията на Община Медковец и Община Монтана, 

без строителните граници на град Монтана, като партньор, представител 

на публичния сектор. Партньор от страна на местния бизнес да участва 

„Славчо Спасов и синове” ООД с Булстат 111546838, адрес на 

регистрация с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана, 

Стопански двор и управител Рангел *** Димитров и партньор от страна 

на неправителствените организации да участва Народно читалище 

„Народна просвета – 1908” с Булстат 000313671 с адрес с. Смоляновци, 

ул. Георги Димитров, община Монтана, област Монтана представлявано 

заедно и поотделно от Славейко *** Славчов и Ирена *** Василева. 

Местното партньорство се създава с цел представяне на проект за 

финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ Проектът ще се 

изпълнява на територията на община Медковец и община Монтана, 

извън строителните граници на град Монтана; 



3. Определя за представител на Партньора Община Монтана в 

Местното партньорство – г-н Тихомир Антонов  зам. кмет на Община 

Монтана; 

4. Предоставя помещение в сградата на кметството в с Благово 

за срок от 5 (пет) години за офис за изпълнение на дейностите по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено 

от Общностите Местно Развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 и за изготвяне на стратегия за местно развитие. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-152/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одитирания от Сметна 

палата годишен 

финансов отчет за 2021 

г. и Одитен доклад № 

0100317621 за заверка 

на ГФО на община 

Монтана 
 

Решение 

№ 727 

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема одитирания Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2021 г. и 

Одитен доклад № 0100317621 на Сметна палата, съдържащ 

немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов 

отчет на Община Монтана за 2021г. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-153/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на списъка за 

пътуващите от 

социалните услуги 

приет, като част от  

решението за бюджета 

за 2022 г.- точка 14-1  

Решение 

№ 728 

На основание чл. 35, ал. 1 от ПМС № 31 от17.03.2022г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2022г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Списъка за пътуващите на територията на Община 

Монтана, Приложение 8-а към т. 14-1 от Решение № 638 от Протокол № 

30/24.03.2022г. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-154/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

корекция на списъка за 

капиталови разходи с 

източник преходен 

остатък от 2021 г. 

приет, като част от  

решението за бюджета 

за 2022 г.- точка 10-2  

Решение 

№ 729 

На основание чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема корекция на списъка за капиталови разходи с източник 

преходен остатък,  Приложение 7-г към т. 10-2 от Решение № 638 от 

Протокол № 30/24.03.2022г., като вътрешна компенсирана промяна. 

 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-162/16.06.2022 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

молба за опрощаване на 

държавни вземания, в 

това число задължения 

към отдел „Местни 

приходи” в Община 

Монтана 

Решение 

№ 730 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с т.2 на 

преписка № 94-05-18/1/24.03.2022 г. на Администрацията на 

Президента  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Да не се опростят задължения на г-н Божидар *** Ангелов 



 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

9. 08-01-163/16.06.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

създаване на 

наблюдателна комисия 

във връзка с чл.170 ал.2 

от Закона за изпълнение 

на наказанията и 

задържането под 

стража. 
 

Решение 

№ 731 

На основание чл. 21. ал.1 т.23, чл.21. ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.170. ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Създава наблюдателна комисия към Общински съвет Монтана в 

следния състав: 

 1. Валери Георгиев – Председател; 

 2. Тихомир Антонов – Член; 

 3. Теодора Петрова – Член; 

 4. Адриана Борисова – Член; 

 5. Илия Ценов – Член. 

 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

10. 08-01-166/20.06.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

свикване на извънредно 

общо събрание на 

съдружниците на 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 732 

На основание изискванията на Търговския закон 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. 

Монтана инж. Иво Иванов да гласува „ЗА” приемане на предложените 

решения, както следва: 

1. Избира Симеон *** Власев за контрольор на „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Монтана. 

2. Упълномощаване на Изпълнителния Директор на „Български 

ВиК Холдинг” ЕАД да сключи договор за възлагане на контрола на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана със Симеон *** 

Власев. 

3. Да се удължи срока на действие на Одитният комитет на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана в състава, гласуван 

на последното общо събрание на съдружниците проведено на 27.05.2022 

год., а именно: Атанаска Филипова, Християна Тодорова и Милена 

Костова. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

11. 08-01-157/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

поземлен имот от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Николово, община 

Монтана 
 

Решение 

№ 733 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Предоставя на наследниците на Спас *** Горанчов в землището 

на с. Николово, община Монтана поземлен имот с проектен 

идентификатор 51665.28.956 и проектна площ 2 005 кв. м, образуван от 

поземлен имот с идентификатор 51665.28.31, начин на трайно ползване 

пасище, в местността „Садиняка“, скица-проект №15-538601-19.05.2022 

год., във връзка със заявление вх. №16178/1992 год. и решение 

№16РГ/21.02.2020 год. на Общинска служба по земеделие гр. Монтана, 

ЕКАТТЕ 48489, община Монтана, област Монтана за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-158/14.06.2022 Решение 



год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

строеж  за изграждане 

на гараж в имот - частна 

общинска собственост. 
 

№ 734 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж в поземлен имот 

с идентификатор №48489.6.466 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м./,  

който по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, 

представлява УПИ II, кв. 176, одобрен със заповед №445/26.02.1991 год., 

последно изменен със заповед №2651/12.12.2017 г., отреден „за 

общежитие” за изграждане на 5 броя гаражи, всеки със застроена площ 

от 18.00 /осемнадесет/ кв. м. и размери 6.00 х 3.00 метра, съгласно схема 

на гл. архитект, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

всеки гараж.  

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж 

за изграждането на 1 (един) брой гараж, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 253.00 /двеста петдесет и три/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-159/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

строеж в поземлен имот 

– частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 735 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж в поземлен имот 

с идентификатор №48489.8.219 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м./, 

който по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, 

представлява УПИ II, кв. 168, одобрен със заповед №570/10.04.1990 год., 

последно изменен със заповед №584/10.06.1998 г., отреден „за жилищно 

строителство ”за изграждане на 1 брой гараж, със застроена площ от 

15.90 /петнадесет и 0.90/ кв. м. и размери  5.30 х 3.00 метра, съгласно 

виза на гл. архитект, чрез провеждането на публичен търг с явно 

наддаване за всеки гараж.  

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж 

за изграждането на 1 (един) бр. гараж, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

494.00 /четиристотин деветдесет и четири/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-160/14.06.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 736 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 



продажба на имот – 

частна общинска 

собственост с 

идентификатор 

48489.15.611 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана 
 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба поземлен имот с идентификатор 

48489.15.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с площ 343.00 /триста четиридесет и три/ кв. м., начин на 

трайно ползване: „ниско застрояване“ /до 10 м./“, който по действащия 

регулационен план на гр. Монтана, представлява урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ VII, кв. 46, отреден „за жилищно строителство и 

обществено обслужване“, с административен адрес: гр. Монтана, ул. 

„Одрин“ №84, актуван с АОС №1230/2008 год., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 6 990.00 /шест хиляди 

деветстотин и деветдесет/ лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

15. 08-01-161/15.06.2022 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.18.521 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, с който 

за имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „за 

жилищно строителство 

и автокъща“. 
 

Решение 

№ 737 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Здравко *** Илков да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.521 по кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за 

жилищно строителство и автокъща“. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.18.521 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Заседанието бе закрито в 14.30 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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